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Realizada às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e doze, na sala de 1 

reuniões do Departamento de Ciência da Computação (DCC), sob a presidência do prof. João Carlos Giacomin, Sub-2 

Chefe do DCC, com a presença dos seguintes docentes: Ana Paula Piovesan Melchiori, André Luiz Zambalde, Antônio 3 

Maria Pereira de Resende, Bruno de Oliveira Schneider, Cristiano Leite de Castro, Denilson Alves Pereira, Eric 4 

Fernandes de Mello Araújo, Heitor Augustus Xavier Costa, Hermes Pimenta de Moraes Júnior, Joaquim Quinteiro 5 

Uchôa, Juliana Galvani Greghi, Leonardo Andrade Ribeiro, Neumar Costa Malheiros, Rêmulo Maia Alves, Sanderson 6 

Lincohn Gonzaga de Oliveira,Wilian Soares Lacerda; do representante técnico-administrativo Eder Teixeira de Andrade 7 

e dos representantes discentes Lucas Vicente Leite e Pedro Henrique de Almeida Souza Rocha. O presidente desta 8 

colocou os assuntos a serem tratados na seguinte ordem: 1.) Assuntos Gerais. 2.)Avisos/Esclarecimentos. 3.) Correção e 9 

aprovação de Ata anterior 175,182,183 e 184. 4.)Substituição de membro de banca de concurso para professor. 10 

5.)Aprovação dos projetos de pesquisa. 6.) Distribuição de vaga de professor temporário. 7.) Distribuição de disciplinas. 11 

8.) Limitação das aulas em 20 horas-aula/semana e 10horas-aula/semana para os professores temporários e substitutos 12 

contratados como 40horas e 20horas respectivamente 1.) Assuntos Gerais.  A) O prof. Heitor alertou que veio ao DCC 13 

dia 21 de fevereiro de 2012, quarta-feira de cinzas, e a porta lateral do primeiro piso estava aberta, com um calço 14 

travando o fechamento e que não havia ninguém no departamento. B) O prof. André Zambalde comunicou e convidou os 15 

presentes a participarem de um seminário que será realizado no mês de março 2012. O evento será organizado pela 16 

UFLA e terá a presença de professores convidados de outras instituições. Este seminário abordará o tema: Tecnologia da 17 

Informação e o Mercado de Sistemas de Informação no Brasil.  C) O prof. Sanderson informou sobre o processo seletivo 18 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e que a concorrência teve uma média de 4 alunos por vaga 19 

enquanto a média da UFLA é aproximadamente de 2 candidatos por vaga. O processo foi muito bem sucedido e as aulas 20 

terão início na próxima semana a partir de 27/02/2012. D) O prof. João Giacomin solicitou autorização da Assembleia 21 

para a participação, sem direito a voto, dos docentes temporários e substitutos nesta reunião. A solicitação foi aprovada 22 

por unanimidade. Dessa forma os docentes temporários e substitutos entraram na sala de reuniões e se apresentaram na 23 

seguinte ordem: Luciano Mendes dos Santos, Antônio Eliseu da Rocha Neto, Cristiane Santos Freire, Lívia Naiara de 24 

Andrade, Ramon Simões Abílio, Tiago Gonçalves Botelho e Thomaz Chaves de Andrade Oliveira. O representante 25 

discente Lucas Vicente Leite, chegou às 15h02min. 2.)Avisos/Esclarecimentos.  A) O prof. João Giacomin apresentou a 26 

proposta de tutoria, na qual os docentes efetivos que já lecionaram disciplinas designadas a docentes temporários ou 27 

substitutos acompanhem as atividades e auxiliem no esclarecimento de dúvidas. a) O prof. Sanderson questionou a 28 

validade da solicitação, haja vista que os docentes temporários e substitutos poderiam não atender as sugestões de seu 29 

tutor. b) A profa. Ana Paula ressaltou que a proposta de criação de uma tutoria para acompanhar os docentes temporários 30 

e substitutos foi dela, e que isso se justifica dada a preocupação com o andamento e qualidade das aulas das disciplinas 31 

ofertadas pelo DCC, principalmente das disciplinas que são pré-requisitadas para outras. c) O prof. Antônio Maria 32 

sugeriu que a designação do professor tutor seja deliberada via portaria para que possa ser lançada no Relatório de 33 

Atividade Docente - RAD. d) O prof. João Giacomin incumbiu a chefia do DCC de emitir as portarias e designações. B) 34 

O prof. João Giacomin, informou que está aberto o período de candidatura à chefia do Departamento de Ciência da 35 

Computação para o período de 2012 a 2016 e que os interessados deverão se inscrever na secretaria do Departamento de 36 

Ciência da Computação. C) O prof. João Giacomin comunicou que as obras da nova Secretaria Geral do Departamento 37 

de Ciência da Computação iniciarão em breve e que ela será alocada no hall de entrada conforme definido na 184
a
 38 

reunião da Assembleia Departamental. Esta mudança ocorrerá para que o espaço ocupado hoje pela secretaria seja cedido 39 

para as futuras instalações do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação.  Porém, enquanto as obras não 40 
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são realizadas, a proposta apresentada pelo prof. João Giacomin é que os pós-graduandos fiquem alocados na sala que 1 

antes estava destinada ao laboratório Hands On. D) O prof. João Giacomin, informou que o prazo limite para preencher o 2 

Relatório de Atividades Docente - RAD referente ao segundo semestre de 2011 e disponibilizá-lo no SIG é dia 3 

02/03/2012 e que a reunião da Assembleia Departamental para aprovação dos RAD’s está prevista para dia 07/03/2012 4 

(quarta-feira) às 14h30min. E) O prof. João Giacomin comunicou que a Reitoria da Universidade solicitou o espaço onde 5 

está instalado o Laboratório de Educação Continuada – LEC. Este espaço será ocupado pelo Centro de Educação a 6 

Distância – CEAD. O LEC será remanejado para o espaço que hoje é ocupado pelo LEAD. F) O prof. Wilian solicitou 7 

que o item 8 seja abordado antes do item 7  devido à sequência e correlação entre os dois itens.  3.) Correção e 8 

aprovação de atas anteriores 175,182,183 e 184. A) A ata da 175
a
 reunião da A.D. foi colocada para apreciação dos 9 

presentes e foram identificados muitos problemas na redação, assim o prof. João Giacomin propôs que a assistente 10 

técnico-administrativa Ana Daniela dos Santos a reescrevesse com o auxílio da profa. Ana Paula. A proposta foi 11 

aprovada.  B) A ata da 182
a
 reunião da A.D. foi colocada para apreciação dos presentes. O prof. Antônio Maria solicitou 12 

que fosse alterado o lançamento de sua saída nesta ata, pois este fato foi lançado em local incompatível com o que 13 

realmente aconteceu na 182
a
 reunião da A.D. Após pequenas correções o prof. Sanderson propôs que esta ata fosse 14 

aprovada com as devidas correções, assim esta ata foi aprovada. C) A ata da 183
a
 reunião da A.D. foi colocada para 15 

apreciação e foram sugeridas pequenas correções. O prof. Bruno propôs que se aprove esta ata com as correções 16 

sugeridas. Aprovada. D) A ata da 184
a
 reunião da A.D. foi colocada para apreciação e foram solicitadas correções, assim 17 

o prof. André Zambalde propôs que se aprove esta ata após as correções sugeridas. Aprovada. E) Em todas as atas 18 

citadas o prof. André Zambalde pediu que, devido aos homônimos, toda vez que fosse citado o nome André que se 19 

identificasse André Saúde ou André Zambalde, para evitar confusões. 4.)Substituição de membro de banca de 20 

concurso para professor. O prof. João Giacomin informou que este item foi solicitado pelo prof. Heitor que é o 21 

presidente da banca de concurso público para professor efetivo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. 22 

Esta solicitação justifica-se pelo fato do membro efetivo desta banca, prof. André Zambalde, ser orientador de doutorado 23 

de um candidato inscrito, o Sr. André Grützmann. Dessa forma o prof. Raphael, que estava compondo a banca como 24 

membro suplente, assumirá a vaga do prof. Andre Zambalde e o prof. Hermes foi indicado para ser o membro suplente. 25 

O prof. Raphael informou que atualmente é coordenador de TI do CEAD/UFLA e que um candidato do concurso está 26 

alocado nessa equipe sob sua supervisão, assim requisitou a modificação da banca. Desta forma passou para suplência 27 

desta composição e o prof. Hermes assumiu como membro efetivo.  As alterações foram aprovadas.  5.)Aprovação dos 28 

projetos de pesquisa. Este item foi adiado para a próxima reunião pois o chefe do Departamento de Ciência da 29 

Computação, Prof. André Saúde, está em férias e ninguém mais tem acesso ao SIG para verificar quais projetos foram 30 

apreciados pela chefia ou não. 6.) Distribuição de vaga de professor temporário. A) O prof. João Giacomin informou 31 

que recebeu um e-mail da Comissão do Reuni que disponibilizou ao Departamento de Ciência da Computação mais uma 32 

vaga para docente temporário, visando amenizar o impacto das atividades do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 33 

Computação na carga horária por docente do DCC. B) O prof. Sanderson questionou qual seria a carga horária atribuída 34 

a este novo docente temporário: se 20h ou 40 h. C) Após discussões o prof. Heitor propôs que fosse aberto edital para 35 

40h semanais na área de Ciência da Computação. A proposta foi aprovada com treze votos a favor e sete contra. A 36 

titulação exigida será a de graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação. D) O prof. Heitor propôs a 37 

composição da banca que teria a profa. Marluce como presidente, como membros efetivos os profs. Cristiano e Neumar e 38 

por fim o prof. Hermes como suplente. A proposta desta composição da banca foi aprovada. 8.) Limitação das aulas em 39 

20 horas-aula/semana e 10horas-aula/semana para os professores temporários e substitutos contratados como 40 
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40horas e 20horas respectivamente. A) A palavra foi passada ao prof. Wilian, que relembrou como foi conturbado o 1 

processo de adaptação dos docentes temporários, pois assumiram disciplinas que nunca haviam lecionado, no meio do 2 

segundo semestre letivo do ano de 2011 e com 12h aula semanais. Ressaltou a dificuldade de manutenção da qualidade 3 

das disciplinas lecionadas, tendo em vista, em sua concepção a elevada carga horária atribuída a estes docentes. 4 

Demonstrou também preocupação em atribuir a docentes temporários uma parcela considerável das disciplinas do 5 

departamento como vem sendo feito nas últimas distribuições haja vista que, estes docentes estão hoje apenas cobrindo a 6 

vacância das vagas pleiteadas no REUNI, e se estas vagas forem liberadas para contratação de docente efetivo poderá 7 

ocasionar em uma sobrecarga ainda maior ao corpo docente. E que conforme relatado por ele há uma Portaria da Reitoria 8 

da Universidade que diz que: “quando o docente temporário atender a demanda do departamento e tiver titulação 9 

condizente, o Departamento pode submetê-lo a um processo de seleção para docente permanente”. Isto sob referendo da 10 

Assembleia Departamental. Esta afirmação foi contestada pela profa. Ana Paula. B) O prof. Sanderson pediu que a pós-11 

graduação seja incentivada e que a atuação dos docentes temporários e substitutos desonera um pouco os docentes da 12 

pós-graduação de uma maior carga horária de graduação. O prof. Sanderson disse que durante 2009, 2010 e 2011 13 

lecionou 12 horas por semana, disse também que é contra a realização de concurso público para efetivação de qualquer 14 

servidor público nos temos citados pelo prof. Wilian, pois é sabido que os processos seletivos para docentes temporários 15 

e substitutos é muito mais simples e muito menos divulgado que os concursos públicos para servidores efetivos. Lembrou 16 

também que o salário dos professores substitutos e temporários é o mesmo que o do professor efetivo a diferença é que o 17 

professor efetivo pode receber um adicional por dedicação exclusiva outro fator é a titulação, ou seja, um doutor recebe 18 

por essa titulação, um mestre recebe por essa titulação e o graduado não recebe adicional por titulação. C) A profa. Ana 19 

Paula também comentou sobre o pleito do prof. Wilian em prol dos docentes temporários, citou o período em que era 20 

professora em escola particular com a carga horária de 38 horas aula por semana, e que a carga horária estabelecida para 21 

os docentes temporários e substitutos não é excessiva. Esclareceu a diferença entre docente temporário e substituto e que 22 

estes docentes têm responsabilidades próximas aos docentes efetivos, inclusive na orientação de trabalhos de conclusão 23 

de curso e monitoria. A profa. Ana Paula ressaltou ainda que conforme já aconselhado pela procuradoria jurídica da 24 

UFLA e embasado por casos já encaminhados ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, a possibilidade de um 25 

docente temporário se tornar um docente permanente através de processo interno do Departamento é nula, por fugir aos 26 

padrões da UFLA. Reforçou a necessidade de tutores para acompanhar as atividades dos docentes temporários e 27 

substitutos. D) O prof. Joaquim reforçou o comentário da profa. Ana Paula e que a seu ver não há problema algum com a 28 

carga horária atribuída aos docentes temporários e permanentes. Ressaltou que não se pode esperar mais que a 29 

ministração de aulas desses profissionais, uma vez que para a maioria essa é uma atividade secundária, para 30 

complementar renda e adquirir experiência. Ele comentou também que nos dois contratos em que atuou como substituto, 31 

já exercia outra profissão, tendo recebido carga horária igual ou maior que a atribuída hoje aos temporários e que este 32 

fato de forma alguma foi empecilho para o comprometimento de seu desempenho como docente.  E) O prof. Heitor 33 

ressaltou as vantagens que os docentes temporários têm por estarem trabalhando na UFLA, principalmente no que se 34 

refere a enriquecimento curricular, pois a UFLA hoje é a segunda universidade do País e a primeira de Minas Gerais. 35 

Com relação a carga horária quando assinaram seus contratos, segundo o prof. Heitor, eles estavam cientes das cláusulas, 36 

inclusive da carga horária de trabalho com previsão de 12h aula para contratados  para 20h semanais e 24h aula para 37 

contratados para 40h semanais. Reforçou que deve haver um espírito de interação para que o corpo docente independente 38 

da categoria funcional trabalhe de forma harmônica e preserve a qualidade das disciplinas e propôs ainda que seja 39 

mantida a carga horária prevista no contrato com a Universidade. F) O prof. Rêmulo disse que o ideal seria ter um 40 
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período de adaptação do professor onde ele se inteiraria do conteúdo da disciplina e da metodologia de ensino, porém 1 

isso não é possível. Falou também sobre as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira com relação à carga 2 

horária lecionada concluiu posicionando-se a favor da carga horária prevista no contrato com a Universidade. G) O 3 

representante discente Lucas manifestou-se a favor da proposta apresentada pelo prof. Wilian, pois a alta carga horária 4 

pode comprometer a qualidade do ensino principalmente dos períodos mais adiantados, reforçou que os docentes 5 

temporários e substitutos devem ter mais oportunidade de inserção em grupos de pesquisa e extensão do departamento 6 

para que o corpo docente trabalhe em equipe e reconheceu que a carga horária do corpo docente do DCC é realmente 7 

alta. H) O prof. André Zambalde ressaltou que não é obrigatório ao docente temporário ou substituto lecionar o limite de 8 

aulas estabelecido em contrato, pois a legislação é flexível e é esta flexibilidade que garante ao departamento usufruir de 9 

até 12h aula ou 24h aula por docente permanente ou temporário contratado para trabalhar 20h semanais ou 40h semanais 10 

respectivamente. E que sejam os docentes permantes incentivados a sair para doutorado ou pós-doutorado durante o 11 

período em que o departamento conta com a atuação dos docentes temporários.  I) O prof. Antônio Maria narrou as 12 

atribuições técnicas, carga administrativa além de ensino, pesquisa e extensão que são atribuídas a uma docente 13 

permanente contratado em regime de Dedicação Exclusiva – DE em comparação com as atividades delegadas a um 14 

docente temporário ou substituto. Reforçou sua preocupação com a qualidade das disciplinas e da distribuição da carga 15 

horária, questionou aos docentes temporários e substitutos presentes se havia alguma disciplina que estava programada 16 

para ele lecionar e que o mesmo nunca havia visto, nem em formação acadêmica e dois se manifestaram, o prof. Luciano 17 

e a profa. Cristiane, porém, os mesmos ressaltaram que já buscaram orientação e que não haverá maiores problemas com 18 

a condução das respectivas disciplinas. J) A profa. Ana Paula reforçou a necessidade de tutores para acompanhar as 19 

atividades dos docentes temporários e substitutos e que as disciplinas previstas por eles já foram montadas. O prof. 20 

Heitor propôs votar status quo,  e a proposta foi aprovada com 15 votos a favor. O Servidor Técnico Administrativo Eder 21 

saiu às 16h44m. 7.) Distribuição de disciplinas. A) prof. João Giacomin esclareceu os motivos que justificaram as 22 

mudanças de ultima hora na distribuição das disciplinas. Estas alterações ocorrerão apenas na carga horária dos 23 

temporários e substitutos  a distribuição para os efetivos permanecerá da forma que havia sido discutido pela Câmara de 24 

Graduação em Janeiro de 2012, respeitando as pequenas alterações na carga horária. B) O prof. Heitor esclareceu sobre a 25 

metodologia utilizada e como foi feita a distribuição das disciplinas. O prof. João Giacomin leu como ficou a distribuição 26 

das disciplinas e as alterações realizadas, fez esclarecimentos e ressaltou que esta distribuição está ainda condicionada à 27 

matrícula, ou seja, se há demanda da disciplina ofertada. C) O prof. Joaquim registrou saída às 17h22min. D) O prof. 28 

Wilian fez alguns questionamentos e argumentou sobre a distribuição e concentração da carga horária de TCC1, PO1 e 29 

PO2. A profa. Ana Paula esclareceu que estas disciplinas são lecionadas uma parte em sala de aula que compreende 30 

conteúdo de pesquisa bibliográfica e metodologia de pesquisa e a outra para referente a orientação de formatação e 31 

estrutura de trabalho de conclusão de curso é atendida individualmente, em que o prof. Wilian disse que isso é feito pelo 32 

orientador do aluno. O prof. Wilian também disse que está ocorrendo duplicação de conteúdo, pois esses conteúdos são 33 

ministrados na disciplina Metodologia Científica e pelo trabalho de cada orientador de aluno. E) O prof. João Giacomin  34 

apresentou sua preocupação quanto a oferta de algumas disciplinas que estão previstas como eletivas para a graduação e 35 

fazem parte do Programa de Pós- Graduação em Ciência da Computação,  pois se houver demanda inferior a 5 alunos 36 

estas disciplinas são canceladas pela PRG, porém, como há demanda concomitante da pós-graduação foi questionado se a 37 

distribuição será feita uniformemente entre os docentes, ou, a distribuição das disciplinas tem que ser uniforme entre si? 38 

F) O prof. Wilian esclareceu sobre o perfil das turmas de pós-graduação que em sua maioria possui demanda destes 39 

alunos e que não seria empecilho algumas turmas permanecerem com a demanda prevista de alunos da graduação. G) O 40 
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prof. Sanderson expôs que houve equívoco na inclusão da disciplina Projeto e Algoritmos 2 no oitavo período, pois há 1 

choque de horário com as disciplinas obrigatórias como Processamento Paralelo e Distribuído, no currículos do 6o e 7o 2 

período e com a disciplina Linguagens de Programação 2, conflitando o horário em outros períodos, nos cursos de 3 

Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Ainda, a disciplina Projeto e Algoritmos 2 foi incluída uma aula de 4 

manhã e outra de tarde, sendo assim, os alunos do oitavo período que fazem estágio não poderão cursa-la. O prof. 5 

Sanderson disse que está com muitas atividades administrativas e que a atribuição de nova turma complicaria suas 6 

atividades de docência, administração e pesquisa. H) O prof. Denílson concordou com a exposição do prof. Sanderson e 7 

reforçou que realmente se isto ocorrer será muito prejudicial para os professores envolvidos. I) O prof. André Zambalde 8 

propôs que se mantenha a distribuição como está e que o docente não pode ser punido pela demanda de alunos, reforçou 9 

que o docente tem que ter consciência de sua responsabilidade para pontuação e progressão. Frisou ainda que a pós-10 

graduação tem que trabalhar em conjunto com o Departamento e seus cursos ofertados,  não justificando assim a 11 

segregação da carga horária. Os profs. Denilson e Antônio Maria saíram as17h45min.  J) O prof. Heitor propôs manter 12 

tudo como está enquanto não existe uma regra definitiva e que o correto seria fazer uma distribuição igualitária entre os 13 

docentes. K) O prof. João Giacomin questionou se cancela a oferta destas disciplinas ou se mantém com 0, 2 ou 3 alunos 14 

matriculados. Foi aprovado manter a oferta.  A segunda proposta de distribuição igualitária  das disciplinas será analisada 15 

posteriormente e constará como item de pauta de reunião da Assembleia Departamental e enquanto não houver nova 16 

regra foi proposto manter estes critérios de distribuição para os próximos semestres. Em resumo, a proposta do prof. 17 

Heitor foi: a carga horária da disciplina de graduação e de pós-graduação Strito sensu  (ofertadas no Programa de 18 

Mestrado em Ciência da Computação) sejam consideradas de maneira igual entre os professores. A proposta foi 19 

aprovada. O Presidente deu por encerrada a reunião da Assembleia Departamental do DCC, às dezoito horas, e, para 20 

constar, eu, Ana Daniela dos Santos, lavrei a presente ata, que após leitura e aprovação, será assinada pelos presentes à 21 

reunião de aprovação da mesma. Lavras, 23 de fevereiro de 2012. 22 


